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در نسبت ماهوي   اوشيك
  انقالب اسالمي و رسانه

 

 ة                               نوشت 
3TP0Fوحيد خاشعي

*
P3T                         

  
 
 

 چكيده
اي از تقليل ماهيت رسانه است و اين تلقي خود يكي از مناسباتي است كه رسانه  تلقي ابزاري از رسانه، گونه
. رسانه به ما هو رسانه در انكشاف و ظهور خود، ماهيت خود را چونان كند ميلقا خود در ذات خود به ما ا

نمايد. قدرت پنهان در ذات رسانه در نسبتي تام و تمام با ماهيت تكنولوژي است و به  ط ميمسلفراگير و 
سانه را به انگارانه خواهد بود كه ماهيت ر . بسيار سادهكند ميواقع اين قدرت را از ماهيت تكنولوژي اخذ 

تر از  تر و عميق كنيم بسيار پيچيده بكاهيم. نسبتي كه ما با اين لوازم پيچيده برقرار مي رساني فرو ن اطالعأش
وسايل  صبح به همراهمانند راديو و تلويزيون از طلوع اي  رسانهنسبتي است كه با ديگر اثاث منزلمان داريم. 

به استقبالمان  ها مانند اينترنت و روزنامه دائماً اير رسانهعمومي و محل كار تا آخر شب در كنار س ةنقلي
ترين اوقات زندگي ما پرقدرت  هيچ ردپايي نيست در خلوت آيند. حضور رسانه حتي زماني كه ظاهراً مي

اي  رسانهانديشيم. هجوم اطالعات در ذهنمان ما را به  مياي  رسانهادامه دارد. ما در انديشه و ذهن خود 
توان تسلط و فراگيري رسانه را يافت، اما  نموده است. در همين نگاه سطحي و ظاهري نيز مي متحرك مبدل

 جست.  در جايي ديگر دنسبت عميق رسانه با انسان را نه در اين ظواهر كه مي باي
عميقي است كه در عين تلخي و تندي ناگزير از قبـول   آن نسبت ،انسان امروز محصول رسانه است. اين

. مناسبات انسان با دنياي پيرامـون خـود   دهد  ميمناسبات انساني را شكل و ساماني خاص  ةرسانه هميم. ا آن
رسـاند. تغييـر    ما در فهم رسانه يـاري مـي  به يابد. فهم اين سامان  خاص سامان مياي  گونهرسانه به  ةسلطزير

  اي رسـانه سـازد. انسـان    ه بـدل مـي  آورد كه به تعبير بودريار انسان را به وانمود مناسبات، عالمي را پديد مي
كـه   رساند چنـدان  فاقد معنا، عالئمي از معنويت را در خود به ظهور مياي  رسانهانساني وانموده است. انسان 

توان مرز حقيقت و ناحقيقت را به وضوح ديد. فهم مناسبات انساني در ساحت رسانه نيازمنـد فهـم    ديگر نمي
ذات و حقيقت رسانه دارد. به نظر نگارنده عالم رسانه امكان حضور انسان  عميق فلسفي و انتقادي به رسانه و

____________________________ 
  دانشجوي دكتراي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي *
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هسـتيم. انقـالب اسـالمي،    اي  رسـانه عـالم   ةكه شاهد سلطاي  گونه به ،گيرد امروز را در عوالم ديگر از او مي
ا ايجـاد  راي  رسـانه انقالب در عوالم انساني است كه امكان حضور بشر امروز را در عوالم ديگر غير از عالم 

است. اين مقاله با نگـاهي  اي  رسانهكرده است. انقالب اسالمي به نوعي انقالب ضد استعماري و ضد استبداد 
 .استشناسي اين دو  ماهيت كاو به ذات رسانه و انقالب اسالمي به دنبال نسبت

 

 جهان، گفتمان، وانموده رسانه، انقالب اسالمي، زيست كليدواژه:
 

 مقدمه 
اي منحصر به فرد است كـه كمتـر پژوهشـي بـه بررسـي و       ي در قرن بيستم پديدهانقالب اسالم

ها در مورد انقالب اسالمي بـا محوريـت ابعـاد     كاوش در ماهيت آن پرداخته است. بيشتر تحليل
رغم اهميت ابعاد سياسي و اجتماعي انقـالب اسـالمي     به. اين مقاله ستسياسي و اجتماعي آن ا
كاوانه به رسـانه در   فلسفي از ماهيت انقالب اسالمي است. نگاه ماهيت به دنبال تبييني حكمي و

تعامل و مناسباتش با انقالب اسالمي رويكرد تحليلي اين مقاله اسـت. روش مـورد اسـتفاده در    
نـد  ا االت اصلي اين مقالـه عبـارت  ؤلذا س ،پديدارشناسي است تحليل نسبت ذوات اين دو روشِ

 از:
 ؟رسانه در ذات خود چيست .1
 ؟  انقالب اسالمي چيستحقيقت  .2
 توان يافت؟ميذات رسانه و حقيقت انقالب اسالمي چه نسبتي ميان  .3
 

طـرح بـوده و   ممباحث فلسفي است كه از ديرباز ميـان فيلسـوفان    ترين مهميكي از  ،بحث ذات
هاي مختلفي گرديده است. اصـطالحات مختلفـي بـراي بيـان     موجب پديد آمدن مكاتب و نحله

 to ti en einai )quodو   ti esti كار برده شده است، مانند اصـطالحات  هفلسفه ب تصور ذات در
quid erat( و Quiddite صورت و تعريف و  (ماهيت) وousia  و phusis   ة(طبيعـت) در فلسـف 
امـا   هـا.  اليبنيتس و نظاير آن ة(واقعيت) در نزد اهل مدرسه و امكان در فلسف realitasارسطو، و 

 خوذ از لفـظ التينـي  أشـود مـ  كار بـرده مـي   هات باي ذكه در فرانسه براي بيان معن essenceلفظ 
essentia  معادل اصطالح يوناني نيز است كه آن خودousia   حاست. افالطون اصـطالousia  را 

وال، نمود ((جوهر) را با آن تعيين مي substance برد و ارسطوكار مي ه(مثال) ب idéeبراي تعيين 
1370: 100(. 

ذات  شود كه يك چيـز بـدان خـودش اسـت.    ذات نزد فيلسوفان به چيزي اطالق مي اجماالً
نزد فيلسوفان مسلمان نيز  يك درخت چيزي است كه درخت بدان درخت است نه چيزي ديگر.

گردد كه در مقابـل  از ذات يك چيز به حيثيت خارجي آن چيز يعني تحقق خارجي آن  مراد مي
عبارت است از حيثيت اختصاصي شيء كه مربـوط بـه جنبـة منطقـي و      گيرد كهماهيت قرار مي

 .)1375 طباطبايي، ؛1369 سبزواري، ؛1368 شيرازي،شود (ذهني آن مي
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ـ   شدترجمه كه در زبان فارسي به جوهر و گوهر   substanceلفظ بحـث   اه نيـز در ارتبـاط ب
اسـت و جمعـاً بـه معنـي     اين لفظ مركب از دو جزء  .همواره مدنظر بوده است (essence)ذات 

كـه مشـتق از     stanceچيزي است كه در زير ظواهر، پايدار است، بدين وجه كه جزء دوم يعني
tare     (ايستاده) است، داللت بر استمرار و ثبات جـوهر دارد، و جـزء اول كـه sub   (زيـر) باشـد

دسـتخوش  مشعر بر اينكه اين استمرار و  ثبات در زيـر كيفيـاتي اسـت كـه همـواره بـه عنـوان        
  .)73 :1370وال، ( .اندتغييرات و تبدالت ملحوظ شده

 بيننـد و اساسـاً  وجه مـي بيرا ور كلي ذوات اشياء ط هب پرسش از ذات رسانه ونيز  كساني اما
اي داراي ذات و ماهيت ثابت رسانه و نه هيچ پديده دانند. نهمالزم دترمينيسم مي انگاري را ذات

تواند تغييرماهوي يابـد و در نهايـت ماهيـت    مي و ري است در دست بشرهمه چيز ابزا كهنبوده 
عنوان امر تكنولوژيك در معرض چنـين تفسـيرهايي قـرار دارد.     هرسانه نيز ب .باشدمتفاوتي داشته

در ايـن   چه كـه اساسـاً   نمايد،هاي ابزاري را تشديد مي رسانه چنين برداشت كماهيت تكنولوژي
 :1377، آيـدي (دون »نفسه واجد هيچ معنايي نيست، بـل خنثـي اسـت   تكنولوژي في« نوع نگاه،

347(. 
را  آغـازين آن  ةاي دارد و شـايد نقطـ  ها در تاريخ فلسفه سـابقه چنين تصور ابزاري از پديده

ويژه ارسطو يافت. از نظرگاه ارسطو و يونانيان تكنيـك كـه    هفلسفي ب ةبتوان نزد آغازگران انديش
هاي توليدي او خـواه   ست از هرگونه توليد آدمي يا انواع كنشا عبارت ،دناميدنمي ”تخنه“را  آن

 كـه هنري و خواه فني در جهت تكميل كار طبيعت. از چنين منظري تكنولوژي هدف نيسـت بل 
اي است در خدمت اهداف ما و نسبت به وجـود آدمـي و ماهيـت جامعـه، امـري اسـت       وسيله

نه ضـروري اسـت و نـه     كه داف غير تكنولوژيكعارضي و ارزش آن در واقع تابعي است از اه
كنند، در حالي كه انسان با استفاده ذاتي. حيوانات و گياهان مطابق با طبيعت خود رشد و نمو مي

سازد. ارزش توليدات فني منوط به خدمتي است از فنون از مواد اوليه مانند صندلي پالستيك مي
ديگر  ايجديد به گونه ةها در دور ه ابزاري به پديدهاما نگا كند.كه به مقاصد و اهداف آدميان مي

هاي فلسفي جديد بحث از نحله ةدنبال شد. در اين دوره و مالزم با سوبژكتيويسم مستتر در هم
 ذوات و جواهر به فاعل انديشنده و كوژيتوي دكارتي تقليل يافت. دكارت مبناي دو جوهر خـدا 

(idea dei)  و جوهرممتـد (res extensa) ا جـوهر انديشـنده  ر (res cogitans)    و فاعـل شناسـا
  و ذوات معقـول  (Phenomenon)انديشيد ميـان پديـدار   دانست. كانت كه در سنت دكارتي مي

(noumenon)   شكافي ديد كه منجر به فراموشي و حذف ذات معقول به نفع پديدار گرديـد. وي
ها را براي انسـان نـاممكن    ه آنگرچه وجود اين ذوات را نفي نكرد ولي شناخت و راه رسيدن ب

ست عالم پديدارهاست كه مقيد به زمـان و مكـان   ا آنچه عقل بشري قادر به فهم آن دانست. مي
چون فاهمه مشروط به زمان و مكان است، آنچه فراتر از زمان و مكان باشد المحالـه در   است و

ت، كانت در مخالفت با آيد. با توجه به تفاوت محسوسات و معقوالنمي فاهمه و عقل نظري در
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كند و آنچـه مـا   بر حواس ما عمل مي كرد كه شيء صرفاًگراياني نظير اليبنيتس استدالل مي عقل
 شود.مربوط مي ــ عنوان پديدار يا فنومن هيعني شيء بــ كنيم فقط به ظاهر شيءحس مي

و امـور، معرفـت    تواند به اشياءوي بر اين باور بود كه انسان فقط در ظرف زمان و مكان مي
او  خالف پوزيتيويسـت حاصل كند. شكاف ميان پديدار و ذات معقول نزد كانت به زودي ميان اَ

در اين ميان كساني مانند پوپر بحث از ماهيات و  منجر به انكار و نفي هر ماهيت و ذات گرديد.
از نظـر او   ود.را نيز مشترك لفظي فرض نمـ  انگاري يكي دانست و كلي با تاريخ ذوات را اساساً

هـا را  اوصـاف و آثـار پديـده    بايسـت صـرفاً  مـي  كهها داشت ديگر نبايد كاري به ماهيت پديده
بحـث از   هـا اساسـاً   شناخت و چگونگي تغيير و تحول آن را مطالعـه نمـود. نـزد پوزيتيويسـت    

يكـي انگاشـتن    ةالبتـه ايـن تلقـي شـايد نتيجـ      پديده سراسر زائد و بيهوده اسـت.  حقيقت ذاتيِ
هـا، هـيچ متفكـري را     در تـاريخ فلسـفه جـز گروهـي از پوزيتيويسـت     باشد.  ”ذات“و  ”جوهر“

 توان در جهان غربي و عالم اسالمي يافت كه به نفي و انكار ذات و ماهيت رسيده باشد. نمي
رر علمي در ذات الهي دارد و اعيـان  نحوي تقّ به اي،چون هر پديده منظر حكمت اسالمياز 

اي در ذات خـود حامـل ايـن    ر وجود بر آن اعيان ثابته است پس هر پديـده خارجي تجليات نو
رازي خود را به ديـدار   اين ظهور و انكشاف چونان و عين فتوح و ظهور است كهانكشاف و بل

 ،هابا ديگر پديده گستراند وست كه دامن ميا آورد و پديدار نيز خود ظهور و انكشاف رازيمي
اي در ذات اگر هر پديـده  يابد.سخني مي هم ،ظهور و انكشاف هستندها نيز خود در عين  كه آن

ن پديـدار  أشـ تـرين   مهـم خود حامل اين انكشاف و ظهور است، پس زبانمندي يا حيث زبـاني  
طـور   آن نمايد،گويد: آنچه خود را مياست. چنان كه هيدگر در وصف پديدارشناسانه پديدار مي

 داردشدن را توسط خود عرضه مي ديده نمايد و رخصتخود و از جانب خود مي باكه خود را 

 .:Heidegger, 1927)  7بند(
ها پيش در چنين نسبتي با پديده باب پديده است. م بر گفتن درپس شنيدن نداي پديده مقد

گرفتار سـازيم، رخصـت    تعريف از آنكه خود را در دام مفاهيم و تصورات ذهني خود در قالب
كـه پديـده در ذات خـود حامـل      راچـ  ،چنان كه هسـت  د را نشان دهد آندهيم كه پديده خومي

به بياني ديگر، پديدار در ظهـور   .سازدرا هويدا مي آن ،خود حقايقي است كه در مقام عين ثابت
از آن بـه   سـالمي حقيقتي كه در حكمـت ا  .خود است راوي و گوينده حقيقت ،و انكشاف خود
هـاي   پديـدار در زبـان   ةني ذاتي اسـت. كلمـ  أانمندي پديده شن زبأشود. پس شعين ثابته ياد مي

در باب مفهـوم پديـدار    وجود و زمانهيدگر در كتاب كه  چنانالتين نيز بيانگر همين معنا است 
فعلي دارد به معناي خود را نمودن  ةخوذ از آن است، ريشأكلمه يوناني كه پديدار م آورده است:

(sich zeigen) نمايـد، نمـاينگر خـود   مي را ودخ آنچه يعني ،است (das sichzeigende)   هويـدا
 ،خـود  ة. در ظل روز آوردن، در نور مقام گزيدن. پس اين كلمه در ريش(das offenbare) سازي

شـود.   يابد و آشكار مـي به معناي نور و روشنايي است، يعني آنچه كه هر چيزي در آن نمود مي
خود است و ظهورش را از جانـب خـويش    شدن پس پديدار آن چيزي است كه موجب آشكار
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تواند پديدارها عبارت از آن كلي براي چيزي هستند كه در واقع است و يا مي داراست. بنابر اين
 كه يونانيـان  ظاهر ساختن. و اين همان چيزي است خود درقرب را در نور وارد آيد، يعني خود

 .)همان( اندگفته را موجود آن گاهي
 

 هماهيت رسان
در حـاق خـود آن    ”پديده“واقع پرسش از ظهور و انكشافي است كه ه پرسش از ماهيت رسانه ب

حيرت حاصـل   .م با حيرت استأكه تورا چ است. اما اين پرسش، پرسشي سهل و آسان نيست،
رساند و از نگاه سطحي و ظـاهربين،  نس با حقيقت پديده مدد مياز اين پرسش ما را در طريق اُ

كند كه پديده ابزار است. البته كيست كه نداند هـر   رد. نگاهي كه چنين به ما القا ميدابرحذر مي
ن ابـزاري،  أكار گرفت، اما اين شه توان در نسبت با انسان او را بمي ن ابزاري دارد وأاي شپديده

و ديگر آنكه حتي ابزاري بودن پديده نيز هنـوز خـود محـل     دهدراه نمي ما را به حقيقت پديده
بينـيم  مي كه چنانپس  سازد؟مل است ابزار در حقيقت خود چيست؟ چه چيز ابزار را ابزار ميأت

دارد. از نگاه ابزاري به رسانه و هر پديده تكنولوژيك ما را از دو سو به غفلت از حقيقـت وامـي  
نسـبت   در ها نهفته، پديده تنهااي كه در تلقي ابزاري از پديدهمدارانهواسطه نگاه انسان هسو ب يك

ها منـوط بـه سـوژه    هستي پديده ،ين گونهبديابد. و هستي مي و بلكه با انسان است كه حقيقت
كه انسـان  را چ ،سپاردمداري خود حقيقت انسان را نيز به غفلت ميشود. ازسوي ديگر انسانمي

ين نسبت به يابد و چون اشود كه در معنادهي به اشياء خود نيز معنا مياي دانسته ميسوژه صرفاً
رود. نگـاه ابـزاري كـه    هر دليلي حذف يا به كناري گذاشته شود معناي سـوژه نيـز از ميـان مـي    
را  رسـانه آن  اي ماننـد  برخاسته از همان تلقي پوزيتيويستي از عالم است در مواجهـه بـا پديـده   

 .يابد يابد كه در مقابل انسان معناي خود را مياي مي  مسئلهچونان 
 

 يا راز    مسئله ؛رسانه
ماننـد يـك وسـيله الكترونيكـي كـه       برابر ما ايستاده و مجهول اسـت،  چيزي است كه در  مسئله

 شـود. حـل   شبـراي   مسـئله د تا نكتجزيه و تحليل فرد محقق بايد آن را بازار آمده و   تازگي به به
ي انسـان  است. در چنـين نگـاه    مسئلهاي تقليل ماهيت رسانه به يك تلقي ابزاري از رسانه گونه

منوط بـه تجزيـه و     مسئلهنياز به راه حل دارد. حل   مسئله. نيز چيزي ديگر  مسئلهچيزي است و 
را  احاطه يابـد و آن   مسئلهبر  دباياست، مي   مسئلهتحليل آن است و انسان اگر درصدد حل اين 

گرفتـه اسـت.    مـا را فـرا   كهبرابر ما نيست بل تحت قدرت خود بياورد. اما راز چيزي ايستاده در
را با  توان تحديد نمود و آن اي را مي  مسئلهحال آنكه هر  .تعيين حدود راز براي ما ممكن نيست

گابريـل مارسـل تفـاوت راز و     .كليتش مورد مطالعه قرار داد. اما راز محاط بر وجود آدمي است
،  مسـئله هسـت كـه   و يك راز اين فرق اساسـي    مسئلهميان يك  كند:چنين بيان مي را اين  مسئله
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همـين جهـت    و بـه  يـابم، خود مـي  مقابل خورم و تمام آن را درآن بر مي امري است كه من به
ميان بردارم، در صورتي كه يك راز، امري اسـت كـه مـن     آن بگردم و آن را از توانم پيرامون مي

 در“ و ”درمـن “ام و لذا آن را جز همچون سپهري كه در آنجا تمـايز ميـان   خود در بند آن افتاده
واقعـي بـا نـوعي      مسـئله ر صورتي كه يك د توانم فكر بكنم.ديگر معنايي ندارد، نمي ”من برابر

هرگونه  از يك راز، برحسب تعريف، د.شوتكنيك، حل شدني است و با نسبت با آن تعريف مي
رسانه  از چنين افقي، .)142-141 :1377وال، ( گذرداست و بر مي تكنيكي كه تصور برود فراتر

رضـايتمداري  فراگيـري و   ةبا دو مقولـ خود، ماهيت خود را  ماهو رسانه در انكشاف و ظهوره ب
 نمايد. مي

 

اي گسترده شكل دهد براي تثبيت مرجعيت خودمدارِ خود نياز دارد تا شبكه رسانه .. فراگيري1
گيـر دسـت بـه    كه چيزي يا ذهني آزاده، خارج از آن نباشد كه بتوانـد بيـرون از ايـن شـبكة فرا    

ذات خود نيـاز   رسانه در بايد همه چيز درون اين شبكه فرو بلعيده شود. تخريب يا نقد آن زند.
چيـز را درون ايـن شـبكه در     دارد تا خود را به عنوان تنها عالمِ ممكن بنمايد. عـالمي كـه همـه   

 ،كنيـد  مـي دهد. هيچ اهميتي ندارد كه شما چـه چيـزي را در رسـانه انتخـاب     اختيارتان قرار مي
ايد. مهـم نيسـت   بدل شده ”ايشهروند رسانه“ شويد به يكاينكه به درون اين شبكه وارد مي هم

اي مـذهبي. بـا    گوي علمي و يـا حتـي برنامـه   و بينيد، يا گفت اي مانند تلويزيون طنز ميدر رسانه
قتضـائات  رسانه بودن خود غايت و مطلوب رسانه است. چرا؟ براي آنكه ورود به عالَم رسـانه ا 

 را در اختيار مخاطب يا همان خود را دارد. رسانه عالمي است كه از هر چيزي نمونة مجازي آن
 دهد.خود قرار مي ”شهروند“

چـرا   ،امروزه شايد بسيار دشوار باشد كه بتوان عالمي غير از عالم رسانه را حتي تصور نمود
را شـناخت. عـالم    ا بايد زيست تا آنزيستني است. عالم ر كهكه عالم، اساساً انديشيدني نيست، 

نمايد كنيم. چنين ميما نيز اجابت مي كند ورسانه ما را دعوت به تماشاي مراسم دعاي كميل مي
ايم. عالمي را كه تلويزيون براي  كه ساعات يا لحظات معنوي و ملكوتي را با اين برنامه گذرانده

ايم. اما عالم ديگري را كه امروزه هنوز ن زيستهشناسيم چراكه با آ خوبي مي ما خلق كرده را ما به
 وكرديم توان سراغي از آن يافت، عالمي است كه ما براي خواندن دعاي كميل ابتدا قصد ميمي

كـرديم كـه بـه دعـاي     اي تنظيم مـي گونه ههاي ديگر را بشديم و برنامه مهياي رفتن به مسجد مي
ديديم و بـه  راه مسجد كسان يا چيزهايي را مي رفتيم. دركميل برسيم. سپس به سوي مسجد مي

خوانـديم و در نهايـت دعـايي را زمزمـه     گـرفتيم، نمـازي مـي   رسيديم. وضـويي مـي  مسجد مي
گشتيم. اين همه، عالمي است كه در خارج از رسـانه  كرديم و به همان ترتيب به خانه باز مي مي

ها نيز امكان دارد اما انسـان  عصر رسانهچراكه تحقق آن در  ”امكان“گويم امكان تحقق دارد. مي
كند. لذا ماهيـت  اي را نيز براي خود ايجاد مياي در ذيل عالم رسانه است كه چنين تجربهرسانه

اي قـادر بـه   ها متفاوت است. مـا در عـالم رسـانه   از رسانه آن در عالم پيش ةاين تجربه با تجرب
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يافـت. امـروزه   لم رسانه و پيش از آن تحقق ميتجربه آن دعاي كميلي نيستيم كه در خارج از عا
هـا، شـما از   من دنيـاي جديـد و تكنولـوژي و رسـانه    كند كه به يحتي رسانه به ما چنين القا مي

اي مانند تلويزيـون  ايد. رسانهرسانه و تكنولوژي رها شده پيش از عالمِ ها و مشقات عالمِ سختي
دارد. و رسانه امكان تحقق داشت را از ميان برمـي  جهاني را كه در خارج از عالم اين زيست ةهم

دهد اما به نحو مجـازي.  جهان حقيقي را به انسان ارائه مي درون جعبه جادو، فشردة تمام زيست
در عالم رسانه ديگر نيازي به صرف وقت فراوان براي خواندن دعاي كميل نيسـت. درون خانـة   

   .توانيد با رسانه لحظاتي معنوي داشته باشيد ميخود و در حال استراحت و تكيه بر راحتي منزل 
 

حيـات   ةدومين اصل ماهوي رسانه رضايتمداري است. رضايت مخاطب الزمـ  .. رضايتمداري2
داشت تا درون اين عالم ماندني شد. اگر رضايت نباشـد   رسانه است. بايد مخاطب را راضي نگه

كشور مـا   ةاي نظير رساني در رسانهراضرورت اين رضايتمد امكان خروج از آن نيز وجود دارد.
ها ارباب رسانه  هها و فرهنگ غربي و دام گستراني ماهوارچرا كه تهديد رسانه ،شوددوچندان مي

 دهد. را بيش از پيش به اصل رضايتمداري سوق مي
بايـد مخاطـب را    ،ند. خواه با آموزش، خواه با تفريحكمين أرسانه بايد رضايت مخاطب را ت

يزيون نشاند، چه با دعاي كميل چه بـا فـيلم سـينمايي. البتـه رضـايتمداري نيـز معنـاي        پاي تلو
اصـل   د.كنـ هـاي مختلفـي ارائـه مـي     يابد كـه رسـانه خـود بـراي آن نيـز صـورت      مشكّكي مي

هـاي جـذّاب و   اي مانند تلويزيون هميشه بايد برنامهرضايتمداري بدين معنا نيست كه در رسانه
كه اين رسانه است كـه رضـايت و جـذابيت را بـراي مخاطـب خـود       غيرتكراري پخش شود بل

دهد. مخاطب همچون معتادي به مواد مخدر چنان نياز به حل شدن در كند و معنا ميتعريف مي
هم كيفيت جذايبت و نـو بـودن نيـز بـرايش مهـم نيسـت.       اي دارد كه ديگر چندان خلسة رسانه

 شناسد.  را خوب مي ايِ مخاطبانِ خودرسانه اين اعتياد رسانه
توان اين خود معنايي رضايت مخاطب را ديد. راحتي مي اي مانند تلويزيون ايران بهدر رسانه

هايي با موضوعِ تكراري روابط دختر و پسر، تقريبـاً در غالـب    ها و مجموعه رغم پخش سريال هب
سـت و بـا ايـن    هاي نمايشي، موضوع اصلي داستان همين روابط عشقي و مشـكالت آن ا برنامه

رغم  هنشيند. و بهمه مخاطب يا همان شهروند رسانة ملي بار ديگر و با اشتياق به تماشاي آن مي
كند. چرا؟ بـه  را دنبال مي بودن پايان هر داستاني در همان دقايق نخست برنامه، تا انتها آن روشن

 دليل آنكه شهروند رسانه به رسانه اعتياد يافته است.  
ال ديگر قادر به ادامة حيات نخواهد بـود. فراگيـري   اّد تا مخاطب داشته باشد وِرسانه نياز دار

مرجـع نيـز    و رضايتمداري، ذاتي رسانه است و براساس همين فراگيري و رضـايتمداري، خـود  
ماند كـه رسـانه را بـه آن ارجـاع     شود. زيرا ديگر خارج از اين شبكة گسترده جايي باقي نميمي

كند كه هر كوششي در جهـت خـروج از   داد. فراگيري، رسانه را بدل به امري اجتناب ناپذير مي
 نمايد. سيطرة آن محكوم به نابودي مي
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ـ   واقـع ايـن    هقدرت پنهان در ذات رسانه در نسبتي تام و تمام با ماهيت تكنولوژي اسـت و ب
انگاري خواهد بود كه ماهيت رسانه را به  بسيار ساده كند.ذ ميقدرت را از ماهيت تكنولوژي اخ

هـاي   زمـان توان تكنولـوژي را بـا برخـي ابـزار كـار       بكاهيم چنان كه نمي رساني فرو ن اطالعأش
دانـد و  سنجيد. ديدگاه سنتي در فلسفه، تكنولـوژي را برابـر بـا مصـنوعات و ابـزار مـي       گذشته

تكنولـوژي   ،دهد اما در ديدگاه پديدارشناسانهفني تنزل مي هاي فني را به سطح توليدات نوآوري
گيـرد.   فعل و فرايندي است كه در آن وجود انسـان بـه صـورت مـرتبط بـا طبيعـت شـكل مـي        

انـد تكنولـوژي   تكنولوژي و انسان همانند معجوني خوراكي درهم آميخته و با هم تركيب شـده 
تمـاعي نيـز اسـت، تكنولـوژي بـه آشـكار       هنرمندانه سـاخت اج  ةشيو ،كاربرد علم نيست صرفاً

آفـرينش اسـت    ةپردازد و متعلق به نيروي زايـش و قـو  ساختن يا تجلي بخشيدن امر ممكن مي
(Heidegger, 1977: 45) . 

سـت كـه مـا را    ا رازي كـه بل  مسـئله رسانه در چنين نگاهي و از چنين منظري ديگر نه يك 
كيـد  أشـدت و ت  ارسانه ب ةري صادق باشد درباافراگرفته است. اگر اين سخن در باب هر پديده

كنـيم، و  منـزل تصـور مـي    ةدر عادتي روزمره رسانه را بسان اثاثي ،كند. امروزهبيشتري صدق مي
اين تصور  ،ها در كنار لوازم زندگي است دسترسي به لوازم رسانه را كه نوع خريد آن ةحتي نحو

تر از نسبتي است كه بـا ديگـر    تر وعميقار پيچيدهبا اين لوازم بسي اما نسبت ما كند.را تقويت مي
اي مانند راديو و تلويزيون را در نظر بياوريد. صبح با صداي المثل رسانهفي اثاث منزلمان داريم.

ايـن   شويم، در حين صبحانهمي ارديراديو يا تصويري از برنامه صبحگاهي تلويزيون از خواب ب
 اسـتمرارِ  عمـومي  وسايل نقليـه  اتومبيل شخصي يا يم درآيمي خانه بيرون از ادامه دارد. همراهي
در محل كارمـان اگـر از راديـو و تلويزيـون خبـري نبـود، اينترنـت بـه          رسانه را داريم. حضورِ

گيرد. در پايان روز به خانـه   اگر آن هم نبود روزنامه اين وظيفه را به عهده مي آيد وسراغمان مي
   .آيد تا انتهاي شبن به استقبالمان ميگرديم دوباره تلويزيوباز مي

ترين اوقات زندگي ما هيچ ردپايي از او نيست در خلوت كه ظاهراًحضور رسانه حتي زماني
انديشيم. هجوم اطالعات در ذهنمان  اي ميانديشه و ذهن خود رسانه ما در پر قدرت ادامه دارد.

توان تسلط و ه سطحي و ظاهري نيز ميدر همين نگا اي متحرك بدل نموده است.ما را به رسانه
در جـايي   دبايـ  كـه فراگيري رسانه را يافت اما نسبت عميق رسانه با انسان را نه در اين ظـواهر  

ست. انسان امروز محصول رسانه است. اين آن نسبت عميقي است كه در عين تلخـي و  ديگر ج
انسان  دهد.شكل و ساماني خاص ميمناسبات انساني را  ةرسانه هم يم.ا تندي ناگزير از قبول آن

سلطه رسانه بـه  زيرست كه با دنياي پيرامون خود مناسباتي دارد. اين مناسبات امروزه ا موجودي
  رساند.فهم اين سامان ما را در فهم رسانه ياري مي يابد.اي خاص سامان ميگونه

اي زنـدگي رسـانه   كنـد. اي زنـدگي مـي   انديشد زيـرا رسـانه   اي ميانسان عصر رسانه، رسانه
هاست. انسان عصر رسانه مفّري از ايـن  قدرت سحرآميز ولي نرم و پنهان رسانه ةزندگي در ساي

ده اسـت. تلقـي   شـ قدرت ندارد. قدرت رسانه درون ذهن انسان و در تلقي او از رسـانه پنهـان   
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ند. قدرت در كخود يكي از مناسباتي است كه رسانه در ذات خود به ما القا ميابزاري از رسانه، 
 بهديوار پشت از كه نه،  هاي مختلفي براي ظهور دارد. ميهمان ناخوانده از در  ذات خود صورت

مايل نيستيد از زبان رسانه سكس و خشونت بشنويد هيچ اشكالي ندارد، دعا و  اگر آيد. خانه مي
دارد بيابد. وست ميكند تا آنچه را كه درسانه اين امكان را براي انسان فراهم مي .نيايش بشنويد

يابد. عالم رسانه واقعيت دارد، اما ايـن  چيز در آن امكان مي سازد كه همهگونه عالمي را مي و اين
  شود چه شباهتي دارد.واقعيت با واقعيتي كه در عالم خارج تجربه مي

واقعيت مجازي وضعيتي است كـه   واقعيت مجازي بسيار گوياي اين وضعيت است. استعارة
يابد ولي تفاوتي ميان آن، و واقعيت عالم خـارج  به واقعيات به گونة مجازي آن دست ميانسان 

وقتـي   پيش از عالم رسانه دهد.را شكل مي آگاهي به وضعيت ديگر مناسبات اونابيند و اين نمي
حضور در مراسم دعا  برايكردي، نخست قصد نموده سپس مقدمات كار  هواي دعاي كميل مي

خود  افتادي و مسيري را طي كرده،گاه با وضو به راه مي كردي و آنا فراهم ميدر مسجد محل ر
 آوردوجود مـي به را (life-world)جهاني عالم يا زيست اين وقايع، ةرساندي. هم را به مسجد مي

 .بديا جهان صورتي ديگر مي كه ديگر مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در آن زيست
صورت فشرده و مجازي در دسترس است. ايـن وضـعيت خـاص     انه بهچيز در عالم رس همه

تـوان بـا   وقتي مي .سازدنياز مي عالم واقع بي ةكه با ماهيت تكنولوژي عجين گشته ما را از تجرب
روي و  د ديگر نيازي به پيـاده كرخدا را طي  ةهواپيما مسير چندهزار كيلومتري براي زيارت خان

زندگي، معناي زندگي بـه   ةوازات پيشروي تكنولوژي در عرصصرف زمان چندماهه نيست. به م
شود و سـفر چندسـاعته بـا    روي كه حامل معناي زندگي بود گم مي ماه پياده كشد. شش عقب مي

شايد چنين به نظر آيد كه رسانه و تكنولوژي بـا فشـرده كـردن و     نشيند.تكنولوژي جاي آن مي
زمان انسـان   جوييِ كند و در اين صرفهفراهم مي كوتاه ساختن مسيرها وقت بيشتري براي انسان

ـ     ال بيشتري براي زندگي ميجم آمـده در بسـتر    دسـت  هيابد. اما نبايد فرامـوش كـرد كـه زمـان ب
 گونـه،  رسد. و ايـن سر مي هتكنولوژي بـ  تكنولوژيك، ديگربار، درون ماتريس رسانه جوييِ صرفه

جاي خود  .دادعالم خود را بسط ميچندماهه  يسفرانسان با جهان و عالمي را كه در آن  زيست
 اي بـا دعـاي كميـلِ   رسـانه  . دعاي كميـلِ دهدزمان فشرده ميجهان اين چندساعت  زيست را به

تـوان  تام و تمام تكنولوژي مـي  ةرغم سيطرند كه هنوز بها جهان متفاوت مسجد دو عالم و زيست
مـتن قرآنـي در لـوح    جهان است كه  يستدليل تفاوت در اين دو ز هو شايد برا تجربه نمود.  آن

 .  گيردهاي احيا برسر هيچ مسلماني قرار نمي گاه در شب فشرده هيچ
ـ   كند و در اين محـو جهان عالمِ حقيقي را محو مي عالم رسانه، واقعيت زيست واقـع   هشـدن ب

ر شود و آن معنا است. عالم رسانه عالم فروپاشي معناسـت. ژان بودريـار د  چيز ديگري محو مي
بريم كه در آن اطالعاتي هرچه بيشتر و معنـايي هرچـه   سر مي نويسد: ما در دنيايي بهاين باره مي

عالم رسانه با انفجار اطالعات به جـاي توليـد معنـا در     .)117: 1381(بودريار،  كمتر وجود دارد
شـود تـا   يدارد. همه چيز در رسانه بدل به نمايشي مانگاري معنا گام برميپديد آمدن اين نيست
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تر گـردد. معنـا نيـز بـه نمـايش گذاشـته       (يعني فراگيري و رضايتمداري) فربه آن دو اصل ذاتي
سـازد. ايـن فراينـد    پردة اين نمايشِ معنا نهـان مـي   معنايي در رسانه خود را در پسِ شود. بي مي

رسانه «ت: گفسازد كه ميمعنا ميلوهان را نيز بي گذاري معنا، آن فتواي مشهور مك عظيم نمايش
معناييِ كدام پيام؟ هيچ پيامي وجود ندارد زيرا هيچ معنايي وجود ندارد. رسانه در بي »پيام است.

گوهـاي  و گـذاري معنـا اشـتغال دارد. گفـت     تنها به نمايش ،(auto referent)محضِ خود مرجعي
مـه  هـاي تلفنـي مخـاطبين (شـهروندان رسـانه)، همـه و ه       هاي داغ علمي، تماسجدي، مناظره

معنايي زماني قابل فهم خواهد معنايي است. فهم اين بينمايشي از معنا و در عين حال تحقق بي
جهـان حقيقـي    بود كه معنا را نه يك امر مفهومي كه حقيقتي زيستني بدانيم كه در فرايند زيست

گردد. معنا امري زيستني است نه انتزاعي و ذهني. وقتـي از معنـاي زنـدگي سـخن      مكشوف مي
شود. معناي يك اي بنيادين پرده برداشته ميواقع از نحوي انكشاف زيستن و تجربه هگوييم، بمي

توان تفاوت ميان معنـا و  جا ميچيز يعني انكشاف آن چيز در مقام پراكسيس اصيل. لذا از همين
و تـر فروپاشـي معنـا در رسـانه دقيقـاً تقليـل        معنايي و بـه بيـاني دقيـق    مفهوم را نيز دانست. بي

فروكاستن همة آن انكشاف اصيل پراكتيك در سطح آگاهي ذهني و اطالعات است. رسانه بدين 
اي كـه معنويـت و   اي از معنا. تماشاي يك فـيلم يـا برنامـه    وانموده ،اي بيش نيستمعنا وانموده

 سازد، همگي نشان از اين وانمودگي دارد.احوال خوشي پديدار مي
ايـن   .شودره گرديد، مناسبات انساني دچار تغيير و تحول مياشا كه  چنانرسانه، گفتمان در 

آورد كـه بـه تعبيـر بودريـار     عالمي را پديد مـي  كه با فروپاشي معنا همراه است، تغيير مناسبات
هرگـز آن چيـزي    وانمـوده در لسـان بودريـار    سازد.بدل مي  (simulacrum)انسان را به وانموده

دارد. وانموده حقيقتي است كـه عـدم حقيقـت را پنهـان مـي      ،داردنيست كه حقيقت را پنهان مي
اي انساني وانمـوده اسـت. نـوع رفتـار     انسان رسانه .)85 :1374، وانموده حقيقي است (بودريار

افراد در مقابل يك دوربين خبرنگار در كوچه و خيابان را در نظر آوريد. چنان رفتاري را هرگـز  
يابيد. آيا آنچه كه در مقابـل دوربـين رخ    دان دوربين نميدر مناسبات غير دوربيني و در زمان فق

يـك   هيچ واقع هم اين و هم آن و نه اين و نه آن. هدهد حقيقي است يا رفتار پشت دوربين؟ بمي
اي معنايي از اصالت رفتار انساني وجود ندارد كه بتـوان   حقيقي نيست چون ديگر در عالم رسانه

و يـا   يگر مرجعي خارج از چارچوب رسانه وجـود نـدارد  بر طبق آن سنجيد و قضاوت نمود. د
هـم  و تا رفتار انسان را با آن مرجع سنجيد. رسانه خود هم مرجع است  اعتباري ندارد كم دست

 واسطة فروپاشي معنا بدين خودمرجعي رسيده است. هرسانه ب رفتارساز و هم قاضي.
 اما اين حقيقت چيزي جز وانمـوده  است. حقيقت از اياما از سوي ديگر هر نوع رفتار گونه

معنـا و   نبـود معنايي و فقدان معنـا،  روش است كه در عين بياي انساني نهانانسان رسانه نيست.
كنـد  معنايي، البته تظاهر به معناداري نمياي در نفي اين بيانسان رسانه كند.را نفي مي فقدان آن

سادگي برابر بـا تظـاهر كـردن     به است: وانمودن بودريار اشاره كرده كه چنانو  كندوانمود مي كه
امـا كسـي    كند،خوابد و تمارض مي كند در بسترش ميبودن مي نيست. كسي كه تظاهر به بيمار
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 ايِانسان رسانه. كندكند بعضي از عالئم بيماري را در خود توليد ميكه وانمود به بيمار بودن مي
توان مرز حقيقت كه ديگر نمي رساند چندانه ظهور ميمعنا عالئمي از معنويت را در خود ب فاقد

 كند.معنايي را محو ميوضوح ديد. انسان فاقد معنا مرزهاي معنا و بي و ناحقيقت را به
 

 ايشهروند رسانه
وضوح در مقابـل وجـود    اي ياد كرد كه بهتوان از انسان چونان شهروند رسانهدر سپهر رسانه مي

كنـد. هويـت شـهروند    ين تقابل است كه هويت خـويش را كسـب مـي   ايستد و در ادر عالم مي
رسانه فروكاست (فروكاستي كه رسانه بسيار تمايـل بـه القـاء آن     ”مخاطب“اي را نبايد به رسانه
زيرا هر مخاطبي نشان از تفكيك دارد. تفكيك مخاطب از  ،شهروند مخاطب رسانه نيست .دارد)

 عي در ناديده گرفتن عالم رسانه دارد. در ايـن پـارادايم، در  ابژه سـ  رسانه درون پارادايم مخاطب
اي كه برابر نهـاد اوسـت   سو انسان چونان وجود در عالم ايستاده است و در سوي ديگر ابژه يك

يابد و ابـژه در ماهيـت   تواند هرچيزي باشد. مخاطب چونان سوژه بر ابژة خود سيطره ميكه مي
مقابل اين پارادايم، يك ضد پـارادايم وجـود دارد و آن ضـد    خود بدين سوژه تعلق دارد. اما در 

اي در . دليل ضد پارادايمي بودن هم اين است كه ديگر نه سـوژه است ايپارادايمِ شهروند رسانه
اي است كـه از اضـمحالل سـوژه درون عـالم     اي. آنچه هست شهروند رسانهكار است و نه ابژه

سـر   جهاني كه رسانه برايش ترسيم كرده بـه ي، در زيستارسانه پديد آمده است. شهروند رسانه
جهانِ خود است. كشف اين اصول  برد. چنين شهروندي تابع قوانين و مؤمن به اصول زيستمي

 كند.جهان و از آنجا به فهم شهروند آن كمك مي به فهم اين زيست
 

 رسانه دانايي است .الف
اي خـود چونـان يـك آگزيـوم     جهان رسانه ستاي نخستين اصلي را كه درون زيشهروند رسانه 

آور پذيرد اين است كه بودن با رسانه يعني دسترسي به علم و دانايي، و چرا نه. حجم سرساممي
اي واضع ايـن اصـل نخسـتين اسـت.     هاي خودمرجعِ رسانهاطالعات قابل انتقال از طريق شبكه

كند بـا  برابري مي .آورددست مي اطالعاتي را كه يك كودك از طريق رسانه ظرف چند ساعت به
هاي چندهزار سالة بشري. رسانه زمان را در محضر شهروند خـود حـي و    كل اطالعات و دانش

در بديهي دانستن اين اصـل، خـروج از عـالم     كند. شهروند رسانهحاضر و البته خوار و ذليل مي
هرچه هست در ايـن عـالم رسـانه    انگارد. زيرا رسانه را برابر با ورود در عالم جهل و ناداني مي

است و خارج از آن جهل است و جهل امري عدمي است پـس خـارج از رسـانه هـيچ نيسـت.      
 رساند.منطق ارسطويي در تبيين اين اصل نخستين به خودمرجعي رسانه مدد مي
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 رسانه زيبا است   .ب
آورد و آن يـد مـي  رسانه در ساختار خود كه تركيبي از هنر و تكنيك اسـت اصـل ديگـري را پد   

ويل به اصل نخستين است. نسبت زيبايي و دانـايي  أاينكه رسانه زيبا است. البته اين اصل قابل ت
را كانـت   را افالطون به كرسي نشاند و نفي مرجعيت بيروني زيبـايي و هنـر و خـود بنيـادي آن    

 تثبيت نمود.
وانمودگي در بنيـان خـود    اما هنر در رسانه جز وانموده يا نمايش هنر چيزي نيست. لذا اين

رود. زيبا چيزي اسـت كـه در سـپهر    براي نهان روشي همواره در ذيل اصل نخستين به پيش مي
 يابد. اي تحقق ميدانايي رسانه

 

 رسانه حقيقت است. ج
داند. ايـن انطبـاق يعنـي    و در نهايت اصل سوم است كه عالم مجازي رسانه را منطبق با واقع مي

گونه كمـدي   كند. و اينسطو آموخت، حلقة خودبنيادي رسانه را تكميل ميحقيقت، چيزي كه ار
 دارد تا مبادا تشويش ايناي را در آسودگي و آرامش خيال نگاه مييوناني انطباق شهروند رسانه

 نه آني او را فراگيرد.     
 

 حقيقت انقالب اسالمي 
أ اثر شده است. انقالب اسالمي گفتماني است كه در عصر حاضر منشترين  مهمانقالب اسالمي، 

ترين امري كه انقالب اسالمي براي بشر كنـوني بـه    اعالميه پايان تاريخ مدرنيته غربي است. مهم
اي بـود كـه رسـانه در شـكل دادن آن ابتـذال       ارمغان آورد، امكاني براي رهايي از ابتذال روزمره

شـماري را بـراي انسـان    ازي بـي هاي مجـ  اگر رسانه در ذات خود امكانثر بوده است. ؤبسيار م
انسـان را از مـتن ايـن واقعيـت مجـازي و      ماهيـت انقـالب اسـالمي،    كند، التفات بـه  ايجاد مي

و  ”رياكـاري “هـيچ   گردانـد كـه بـي    كشد و بـه خـودي بـاز مـي    هاي مجازي آن بيرون مي امكان
را بـه  ان زنـدگي  ترين امك واقعيانقالب اسالمي رو شود.  هروبواقعيت خود بايد با  ”وانمودگي“

 آزادي از وهمِ واقعيت مجازيِ رسانه. ،آوردرا براي انسان به ارمغان  ”آزادي“كه وجود آورد 
انقالب اسالمي همچون شبحي است كه جهان جديد را در بـر گرفتـه و در تمـام مناسـبات     

ت. ثر دارد. نسبت عالم رسانه با شبح انقالب اسالمي از سه فرض خارج نيسـ ؤعصري دخالتي م
نسبت انقالب اسالمي با عالم رسانه نسبتي متساوي باشد كه فرضي سـخت و   ،فرض اول اينكه

هضم انقالب اسالمي در عالم رسانه است كه امكان وقـوعي دارد. در   ،متزلزل است. فرض دوم
ژموني انقـالب   يابد. فرض سوم تجسد و ه اي تقليل مي اين فرض انقالب اسالمي به عالم رسانه

 .  استبر عالم رسانه اسالمي 
نفي عالم رسانه نه ممكن است و نه مطلوب و تنها راه رهايي از غرق شدن در عـالم رسـانه   

كنـد.  يـاد مـي   Gelassenheitبراي انسان، وارستگي است و آن چيزي است كه هيدگر از آن بـه  
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يقـت دارد  توان تحريم كرد و نه چنين چيزي حظـي از حق ها را امروزه نه ميتكنولوژي و رسانه
از واليت آن خارج شد. واليت تكنيك همان قدرت پنهان در ذات اين پديـده اسـت.    دباي كهبل

وجه  هيچ تفاوتي به. اين بيتفاوت شدن در برابر اين قدرت پنهان رسانه استرستگاري نوعي بي
مـل در  أت به معناي ناديده گرفتن قدرت پنهان رسانه و عالَمِ خود مرجعِ آن نيست بلكه به معناي

ها بـدون رسـانه زنـدگي     سيطره و خروج از واليت آن است. اگر بتوانيم روزها و سال اين ذات
گـاه از واليـت    جهان خود را چونان رهايي از قيد و بند آن بدانيم آن كنيم و غيبت آن در زيست

بـه   ايم. رخنه در ذات رسانه سبب آگاهي از سلطه توهمي رسانه اسـت و ايـن  رسانه خارج شده
طـور روزافزونـي در حـال     ها به تنهايي سقوط واليت رسانه را در پي خواهد داشت. انواع رسانه

توان با رسانه به مقابله نشست بلكه ايجـاد خودآگـاهي عمـومي     عنوان نمي تزايد است و به هيچ
 .   استنسبت به ماهيت و واليت رسانه وظيفه اصلي شبح انقالب اسالمي 

 
 گيري  نتيجه
قرن  ةزد انقالب اسالمي را انقالبي ايدئولوژيك مي دانند و آن را واكنشي به دنياي غرب بسياري

كنند. ايدئولوژي داراي سه ويژگي است كه مجموعه اين سـه ويژگـي عـالمي را     بيستم تلقي مي
اي كـه انقـالب اسـالمي بـا تمـام فـراز و        هاي وجودي . امكاندهد ميبراي انسان معاصر امكان 

راه خالصي را براي بشر جديد براي خروج كند  مياي انسان معاصر ايجاد كرده و فرودهايش بر
از استبداد عالم رسانه كه در پي خـودش اسـتعمار، اسـتحمار و اسـتعباد جديـد را دارد، فـراهم       

هاي ساخته شده در كارخانة آرماني دنياي مدرن و عالم وانموده گردش پيچ و مهره درسازد.  مي
دادن انسـان   انقالب اسالمي با توجه و تنبهي رقص فرشتگان باقي نمانده است. رسانه، جايي برا

دست پنهان رسانه عـالمي را سـاخته اسـت كـه     اي، در پي نجات اوست.  معاصر به چنين سلطه
داده است. دنيايي كه مردمانش با آنچـه   ”متناهي“به  ”نامتناهي“ و  ”مسئله“جاي خود را به  ”راز“

ناميدنـد،  مي ” (disenchantenent) زدايي از جهانافسون“ و ماكس وبر ”ايانگريزخد“ كه هيدگر
هـاي ايـدئولوژيك ضـد غـرب انقـالب       تنها با تمسك بـه آمـوزه   اند. در چنين عالميخو گرفته

 رد.  كتوان از عالم رسانه استفاده  اسالمي است كه مي
همة مناسبات انساني است ماهيت رسانه چونان رضايتمداري و فراگيري، سيطره و واژگوني 

گفتن از رسانة ديني گويي غفلت از اين ماهيت است. بـراي رهـايي از    و در چنين ساحتي سخن
براي تطهيرِ ذات آن  ”ديني“اين غفلت، بايد ماهيت رسانه بيشتر به تأمل آيد و از اتصاف پسوند 

 پرهيز نمود.
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